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GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER TER
VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 39
Ontvangen 17 april 2014
De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:
I
Artikel 2.3.2 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het eerste lid wordt «, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen
zes weken,» vervangen door: zo spoedig mogelijk.
2. Het zesde lid vervalt.
II
Artikel 2.3.5, tweede lid, vervalt.
III
Na artikel 2.3.5 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 2.3.5a
De uitvoering van het onderzoek, bedoeld in artikel 2.3.2, en, indien van
toepassing, het geven van een beschikking op de aanvraag, bedoeld in
artikel 2.3.5, eerste lid, vinden plaats uiterlijk binnen acht weken na
ontvangst van de melding, bedoeld in artikel 2.3.2, eerste lid.
Toelichting
Met dit amendement wordt artikel 2.3.2 aangepast, waarin is geregeld
dat pas na afronding van het onderzoek van het college een persoon een
aanvraag om een maatwerkvoorziening kan indienen. De indiener beoogt
met het schrappen van artikel 2.3.2, zesde lid, te regelen dat het onderzoek
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niet hoeft te worden afgewacht, maar dat direct een aanvraag om een
maatwerkvoorziening kan worden ingediend.
Omdat de uitkomst van het onderzoek niet meer hoeft te worden
afgewacht voordat een aanvraag voor een maatwerkvoorziening kan
worden ingediend, past dit amendement ook de termijnen in artikel 2.3.2
en 2.3.5 aan. In plaats van een periode van zes weken waarbinnen het
onderzoek moet plaatsvinden en een periode van twee weken waarbinnen
het college moet reageren op een aanvraag voor een maatwerkvoorziening, dienen het onderzoek en de beslissing op de aanvraag
gezamenlijk binnen acht weken te worden afgerond. Afhankelijk van de
omstandigheden van het geval kan het college dan zelf inschatten binnen
welke termijn het onderzoek wordt afgerond en – indien van toepassing –
een beschikking op de aanvraag wordt gegeven. Voorwaarde is wel dat de
termijn van in totaal acht weken niet wordt overschreden.
Keijzer
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